
1 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. Aos 
vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, de forma online – via aplicativo 
Skype, teve início a reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura – CMC, às quatorze 
horas e quinze minutos, em segunda chamada, com o total de doze conselheiros participantes, 
sendo todos conselheiros titulares, além de três convidados os quais os nomes constam em lista 
de presença. Em razão da renúncia do então presidente do CMC, Mario Jefferson Leite Mello 
(representante da setorial de instituições culturais não-governamentais), a reunião foi presidida 
por Antônio Celso Marcondes Pinheiro (representante da setorial de patrimônio histórico, 
arquitetura e urbanismo), eleito pelos conselheiros presentes para presidir esta reunião. O 
primeiro assunto em pauta foi a aprovação das atas das reuniões de 09/junho e 24/junho, as 
quais foram aprovadas sem ressalvas por unanimidade do conselho. O segundo assunto da 
pauta foi sobre a convocação de novas eleições para uma nova composição da mesa diretora do 
conselho que, segundo o regimento interno do CMC, deve ser elaborada por uma Comissão 
especial eleitoral composta por três conselheiros que não farão parte de nenhuma das chapas 
concorrentes. O conselheiro Paulo Bonani (setorial de artesanato) pediu a fala para relembrar 
que esta mesa diretora a ser eleita nesse processo eleitoral conduzirá o conselho apenas até o 
final deste ano, período que corresponde a finalização do mandato atual do conselho, e pede 
que este deve ser um processo simples e rápido; a fim apenas de definir algumas diretrizes de 
condução, período de inscrição de chapas e logo as eleições, para que assim possamos o mais 
breve possível dar continuidade aos trabalhos do conselho. Neste momento da reunião 
registrou-se a entrada do conselheiro Ronaldo Robles  na reunião. Sendo assim, se 
manifestaram os conselheiros Marcela Mantovani (SEPLAN), Thiago Bernardes (SEEL) e Ronaldo 
Robles (setorial de artes cênicas) como integrantes da Comissão especial eleitoral. O terceiro 
assunto da pauta foi sobre o parecer encaminhado ao conselho na data de 14/julho da 
Comissão de leis e afins, sobre a proposta de alteração na lei nº 398, de 24 de novembro de 
2016 que dispõe sobre o sistema municipal de cultura de Taubaté. O convidado Angelo Rubim, 
integrante da comissão, explicou que no entender da comissão a proposta apresentada ao CMC 
sugere a revogação de alguns textos delicados que tratam de características primordiais do 
conselho. Em sua fala defendeu que a plenária do conselho é a ultima instancia de decisão, e 
que a proposta de alteração apresentada pela SETUC prevê a criação de uma comissão de 
avaliação de projetos que assumiria uma atribuição até então desta plenária, a de “validador de 
avaliações”; então se há a criação de uma comissão que assume a função de validar ações 
independente do conselho, entende-se que a plenária deste conselho (instancia máxima do 
mesmo) perde a necessidade de existência do próprio conselho. Portanto a comissão emitiu um 
parecer desfavorável a minuta de alteração na lei, e por consequência desfavorável também a 
minuta de decreto - tendo em vista que este ultimo regulamenta o anterior. Angelo explicou 
também que o parecer enviado pela comissão contempla também uma solicitação de vistas 
num processo que foi protocolado em meados de julho de 2020 (processo nº 31275/2020) 
tratando de uma proposta aprovada pelo conselho de mudanças na mesma lei, e de criação da 
mesma comissão (com atribuições diferentes, mas compatíveis às necessidades do CMC) e que 
o conselho não teve um retorno. O conselheiro Ronaldo Robles pediu a fala e sugeriu que com o 
parecer negativo da comissão, o conselho deveria votar favorável ou contrariamente à análise 
da comissão; e seguindo a solicitação deste parecer, também deveria votar se encaminhariam 
um oficio à Secretaria de Cultura solicitando os esclarecimentos apontados como necessários 
pela comissão. O conselheiro Daniel (setorial de artes visuais) pediu a fala e confirmou que 
também se recordava da solicitação feita à secretaria e que no inicio do ano de 2021 foi definido 
pelo conselho que seria dada a entrada em novo processo com as mesmas solicitações do 
anterior, mas que o conselho também não teve um retorno da prefeitura. Iniciada a votação, o 
conselho aprovou com 12 votos o parecer da comissão de leis e afins, se manifestando assim 
contrário à proposta apresentada pela SETUC e solicitando o envio de um oficio à secretaria 
pedindo os esclarecimentos necessários. O sexto assunto da pauta trata do oficio DTL nº 
856/2021 que informava a impossibilidade de publicação em Diário Oficial das atas das reuniões 
do conselho na integra. A sugestão é que sejam publicados comunicados no Diário Oficial 
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direcionando os leitores para as publicações das atas no site da prefeitura, local onde as atas 
devem constar na integra. A secretária Nathália informou que a poucos dias atrás foi sancionada 
uma lei municipal de transparência dos conselhos que torna obrigatória a publicidade, por meio 
do site da prefeitura, de uma série de informações sobre os conselhos e os conselheiros. Dessa 
forma se comprometeu a solicitar a atualização do site com as informações faltantes. Seguindo 
para o ultimo assunto da pauta, discutiu-se sobre a rotatividade periódica das reuniões do 
conselho. Os conselheiros Benedito Assagra (representante da UNITAU) e Antônio Celso 
ressaltaram a importância de que seja estipulado tempo de fala para todos nas próximas 
reuniões, a fim de otimizar o tempo de duração das reuniões. Dessa forma foi votado e 
aprovado por unanimidade de 12 votos, que as reuniões ordinárias do conselho ocorrerão todas 
às segundas quartas feiras de cada mês, sempre às 15h. Nada mais havendo a tratar, a reunião é 
dada por encerrada às quinze horas e quarenta e cinco minutos. A presente Ata foi lavrada por 
mim, Nathália Maria Novaes Victor, e os nomes de todos os presentes constam em lista de 
presença anexa. Em complemento a esta Ata, o vídeo da mesma Reunião Ordinária está 
disponível no canal no Youtube do CMC que pode ser acessado por meio do link 
https://www.youtube.com/watch?v=mO8lAAohMaA . 

 

 

 

 

Nathália Maria Novaes Victor 

- Primeira Secretária do CMC -

https://www.youtube.com/watch?v=mO8lAAohMaA
https://www.youtube.com/watch?v=mO8lAAohMaA
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CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA – CMC 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2021 

 
 

  Nome Email Telefone Presença 

 

Gabinete do Prefeito 
Titular Elizangela de Fátima César elistbt@gmail.com 12 99175-5169  

Suplente Denyson Aparecido da Silva Não informado 12 99212-6095  

Secretaria de Turismo e 
Cultura 

Titular Nathália Maria Novaes Victor nathalia.novaes@taubate.sp.gov.br 12 98147-2729 PRESENTE 

Suplente Juliana Maria de Carvalho carvalhojulianamaria@gmail.com 12 9917-1813  

 
Secretaria de Educação 

Titular Plínio de Oliveira Macedo Junior plimactbte@yahoo.com.br 12 99156-0425  

Suplente Fernanda Cabral de Vasconcelos fercavas@hotmail.com 12 99105-0931  

Departamento de 
Comunicação 

Titular Márcia Matos  12 98126-5475  

Suplente Simone Virgínia Varejão Manara virginia.manara@taubate.sp.gov.br 12 99202-5765  

Secretaria de 
Planejamento 

Titular Marcela Mantovani Teixeira mantovani.mt@gmail.com 12 98996-8644 PRESENTE 

Suplente Luciano de Moura Martins Não informado 12 99711-0986  

Secretaria de 
Desenvolvimento e 
Inovação 

Titular Leandro de Mello Fonseca pmt.balcao@gmail.com 12 3621-6043 PRESENTE 

Suplente Maria Teresa de Moura pmt.balcao@gmail.com 12 3621-6043  

Secretaria de 
Desenvolvimento e 
Inclusão Social 

Titular Priscila da Silva Migoto prissmigotto@yahoo.com.br 12 98203-6299  

Suplente Victor Franch Vargas sedis@taubate.sp.gov.br Não informado  
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Secretaria de Governo e 
Relações Institucionais 

Titular Aguardando indicação Aguardando indicação 
Aguardando 

indicação 
 

Suplente Aguardando indicação Aguardando indicação 
Aguardando 

indicação 
 

 
Secretaria de Meio 
Ambiente 

 

Titular 
 

Getulio Kater de Almeida 
getuliokater@gmail.com  

12 98148-6637 
 

PRESENTE 
pmt.meioambiente@taubate.sp.gov.br 

Suplente Lais Bonafé Marcondes Pereira lais.pereira@taubate.sp.gov.br 12 97410-3549  

 
Secretaria de Esportes e 
Lazer 

Titular Tiago Bernardes de Jesus tiagobesporte@gmail.com 12 97410-3549 PRESENTE 

 
Suplente 

 
Silvana Aparecida de Souza Lima 

wana.lima1977@gmail.com  
12 98257-4436 

 

secretariadeesportes@taubate.sp.gov.br 

Secretaria de Segurança 
Pública Municipal 

Titular Bruno dos Santos Nogueira brunosantosnogueira88@gmail.com 12 99159-2004  

Suplente Felipe Berti Braga felipebraus@hotmail.com 12 99135-4064  

 

UNITAU 
Titular Prof. Me. Benedito Assagra Ribas de Melo barm-arq@hotmail.com 11 99917-5367 PRESENTE 

Suplente Profa. Dra. Maria Fátima de Melo Toledo melotoledo@gmail.com 12 99126-4974  
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mailto:pmt.meioambiente@taubate.sp.gov.br
mailto:lais.pereira@taubate.sp.gov.br
mailto:lais.pereira@taubate.sp.gov.br
mailto:wana.lima1977@gmail.com
mailto:wana.lima1977@gmail.com
mailto:secretariadeesportes@taubate.sp.gov.br
mailto:secretariadeesportes@taubate.sp.gov.br
mailto:brunosantosnogueira88@gmail.com
mailto:brunosantosnogueira88@gmail.com
mailto:felipebraus@hotmail.com
mailto:felipebraus@hotmail.com
mailto:barm-arq@hotmail.com
mailto:barm-arq@hotmail.com
mailto:melotoledo@gmail.com
mailto:melotoledo@gmail.com


3 

 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA – CMC 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2021 

 
 

  
Nome Email Telefone Presença 

 

Fórum Setorial de Artes Visuais 
e Design 

Titular Luíz Cláudio Daniel luizclaudiotaubate@gmail.com 12 99206-6747 PRESENTE 

 
Suplente 

 
Aguardando indicação 

 
Aguardando indicação 

Aguardando 
indicação 

 

 
Fórum Setorial de Artesanato 

Titular Paulo Bonani Filho pebo.nani@yahoo.com.br 12 99607-6673 PRESENTE 

 
Suplente 

 
Aguardando indicação 

 
Aguardando indicação 

Aguardando 
indicação 

 

Fórum Setorial de Patrimônio 
Histórico, Arquitetura e 
Urbanismo 

Titular Antonio Celso Marcondes Pinheiro acmp.arquitetura@gmail.com 12 99130-5667 PRESENTE 

 
Suplente 

 
Aguardando indicação 

 
Aguardando indicação 

Aguardando 
indicação 

 

 

Fórum Setorial de Audiovisual 
e Arte Digital 

Titular Bruno Carvalho Urzua Aguilera bruno@reverproducoes.com.br 12 97410-6874  

 
Suplente 

 
Aguardando indicação 

 
Aguardando indicação 

Aguardando 
indicação 

 

 
Fórum Setorial de Música 

Titular Guilherme Rossal Alves guialves2312@gmail.com 12 98113-0562 PRESENTE 

 
Suplente 

 
Aguardando indicação 

 
Aguardando indicação 

Aguardando 
indicação 

 

Fórum Setorial de Artes 
Cênicas (Teatro, Dança, Circo) 

Titular Maike Vinicius Pereira Ferreira maikevpereira@gmail.com 11 99287-0690 PRESENTE 

Suplente Ronaldo José Robles contato@ciaquasecinema.com 12 99770-6969 
PRESENTE 

Fórum Setorial de Cultura Titular Reginaldo Carlos Hauschild reginaldohauschild@gmail.com 12 99642-5536 PRESENTE 

mailto:luizclaudiotaubate@gmail.com
mailto:luizclaudiotaubate@gmail.com
mailto:pebo.nani@yahoo.com.br
mailto:pebo.nani@yahoo.com.br
mailto:acmp.arquitetura@gmail.com
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mailto:guialves2312@gmail.com
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Popular (Culturas Étnicas e 
Tradicionais) 

 
Suplente 

 
Rosane Rezende Leandro 

 
rosanenany20@gmail.com 

 
12 99633-2966 

 

 

Fórum Setorial de Empresas e 
Produtores Culturais 

 
Titular 

Aguardando indicação Aguardando indicação 
Aguardando 

indicação 

 

Suplente Marcela Guimarães Carelli Barreto marcelagcbarreto@gmail.com 12 99602-5232 
 

 
Fórum Setorial de 
Trabalhadores da Cultura 

 
Titular 

Aguardando indicação Aguardando indicação 
Aguardando 

indicação 

 

 
Suplente 

 
Aguardando indicação 

 
Aguardando indicação 

Aguardando 
indicação 

 

 

Fórum Setorial de Instituições 
Culturais Não-Governamentais 

Titular Mario Jefferson Leite Melo tvcidade@gmail.com 12 98150-8960  

 
Suplente 

 
Aguardando indicação 

 
Aguardando indicação 

Aguardando 
indicação 

 

 

Fórum Setorial de Patrimônio 
Cultural Material e Imaterial 

Titular Zaira Maria Silva Santos santoszairam@gmail.com 12 99792-5396 
 

 
Suplente 

 
Aguardando indicação 

 
Aguardando indicação 

Aguardando 
indicação 

 

 

Fórum Setorial de Literatura, 
Livro, Leitura e Biblioteca 

Titular Leandro Monteiro Oliveira leandremon@bol.com.br 12 99195-2666  

 
Suplente 

 
Aguardando indicação 

 
Aguardando indicação 

Aguardando 
indicação 

 

mailto:rosanenany20@gmail.com
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mailto:santoszairam@gmail.com
mailto:leandremon@bol.com.br
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CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA – CMC 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2021 

 
 

NOME REPRESENTAÇÃO FONE E-MAIL RÚBRICA 

Angelo Rubim     

Adalgiza Américo Mandato coletivo representa 
Taubaté 

   

Rafael Soares Mandato coletivo representa 
Taubaté 

   

 


